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  Primary minerals: املعادن األولية
 الرتكيب الكيميائي واملعدني لألرض













(Bray 1974)




 Secondary minerals:املعادن الثانوية



معادن ثانویة أخرى

كـــوارتــز

معادن ثانویة
سلیكاتیة 

                
معادن أولیة سلیكاتیة     

رمل      سلت             طین        








Amorphous






Aluminosilicic acid






)الطني(الرتكيب املعدني والكيماوي للغروي يف األرض 









Mexico. (Magnificatoin 26.300 times) courtest or R. 
L. Sloane, University of Arizona. 




Clay minerals

(Grim 1968)

















الرتكيب البنائي ملعادن الطني 



التعرف على معادن الطني


.١Chemical Analysis

.٢Thermal Analysis 

.٣X-rays

.٤Electron Microscope

.٥Infra red





الرتكيب الطبقي ملعادن الطني






TetrahedraOctahedra


Tetrahedra :وحدة الترتاهيدرا 





 : Octahedraوحدة األكتاهيدرا 







الطبقات املكونة ملعادن الطني



Tetrahedra Octahedra 

یوضح تركیب كل من وحدة األكتاھیدرا و وحدة التتراھیدرا: شكل







Crystal lattice 1:1

Kaolinite 


Crystal lattice 2:1 
MontmorilloniteVermicullite 

ExpandingIlliteNon-
expanding


Layer 

SilicatesChlorite







 











Al4Si4O10(OH)8

Kaolinitمعدن الكاؤولينيت 
















Na0.66 (Al3'34Mg0'66)Si8O20(OH)4nH2O









Montmorilloniteمعدن املونتموريلونيت 










Hydrous Mica










 




Illiteمعدن اإلليت 
















Mg2+Al3+


(Mg2Al(OH)4)+1







The chlorite mineral groupجمموعة معادن الكلوريت 



















)الطني(خواص اجلزء الغروي املعدني بالرتبة 










Buffering Capacity
(pH)













صورة ملتقطة ألرض تحتوي : شكل

على نسبة عالية من الطين يالحـظ  
 Photo)فيهــا ظــاهرة التشــقق 

USDA)
كما أن حبيبات الطين تتميز ١.

بخصائص األنظمـة الغرويـة   
. ارتفاع سطحها النـوعي : مثل

أي المساحة السطحية الكليـة  
و تحمـل  . في وحـدة الكتلـة  

سطوح الحبيبات الغروية شحنة 
.سالبة



 Isomorphous substitutionاإلحالل املتماثل يف املعادن 














مصدر الشحنة يف معادن الطني 



لإلحالل املتماثل Goldschmidtقواعد 









 Broken Bondsالروابط املكسورة 




Kaolinite
Illite





crystal defectsالعيوب البلورية 



















أنواع الروابط الكيميائية








 





 Ionic or Electrostatic bondالرابطة األيونية أو اإللكرتوستاتيكية 





Coordination number 




أشكال توضیحیة تبین كیفیة حدوث الرابطة األیونیة ومثال لھا كلورید الصودیوم



أشكال توضیحیة تبین كیفیة حدوث الرابطة األیونیة ومثال لھا كلورید الصودیوم



 Covalent bondالروابط التساهمية أو املشرتكة 




Coordinate bond












أشكال توضیحیة للرابطة التساھمیة



أشكال توضیحیة تبین الفرق بین الرابطة األیونیة والتساھمیة



Van der Waals bondرابطة فانديرفالز 



(N2)
(N2……N2)








   Metallic bondالرابطة الفلزية 















أشكال توضیحیة تبین كیفیة حدوث  
الرابطة الفلزیة



 Hydrogen bondالرابطة اهليدروجينية 





حیث یتذبذب أیون الھی دروجین ب ین ك ل م ن ذرت ي االكس جین بحی ث ال یمك ن تحدی د ذرة          
أو كم  ا یح  دث م  ن ارتب  اط جزیئ  ات الم  اء بعض  ھا ب  بعض  . اھی  دروجین لك  ل ذرة أكس  جین

ویالحظ أن ھذه الرابط ة ض عیفة نوع ا م ا وغالب ا م ا ت ؤدي        . بواسطة رابطة ھیدروجینیة
. إلى تكوین خطوط التشقق في البلورات والمعادن



 Hydroxyl bondالرابطة اهليدروكسيلية 






شكل یوضح كیفیة حدوث الرابطة الھیدروكسیلیة

 بین الطین معادن من بكثیر موجودة والھیدروكسیلیة الھیدروجینیة والروابط
  .للحبیبات المكونة البنائیة الوحدات


















حجم الذرات واأليونات
















موقع األيونات املوجبة بالنسبة لأليونات السالبة مبعادن الطني



أسئلة على الفصل الرابع
.١Primary mineral

Secondary mineral


.٢


.٣Chemical bonds

.٤

.٥

.٦


.٧

.٨Tetrahedra
Octahedra Kaolinit

MontmorilonitIllite
.٩


